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Załącznik nr 6 do regulaminu udzielania stypendiów uczniom zdolnym 
 

 
SPRAWOZDANIE STYPENDIALNE 

I. DANE STYPENDYSTY  

Imię (imiona) i nazwisko: ………………………………….……………….……………………………………. 

 

Płeć:  kobieta /  mężczyzna (niewłaściwe skreślić) 

 

 PESEL 

 

Data urodzenia (DD/MM/RRRR): ……………………………………………………………………….………… 

 

Adres zamieszkania: miasto  / wieś  (niewłaściwe skreślić) 

 

Kod pocztowy: ……………………………………………………………………………….…………..…………  

 

Ulica, numer domu, numer mieszkania: ………………………………….…..…………………………..………… 

 

Miejscowość/poczta: …..………………………………………….……………………………………………. …. 

 

Województwo: …………………………………………………………………………….……………..………… 

 

Nr tel. stacjonarnego ………………………………….. Nr tel. komórkowego ……………...……………………. 

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa Szkoły …...…………………….……………………………………………...…………………………….. 

 

Adres Szkoły …………….…………………………………………………………………………………………. 

 

Klasa: …………….….……… zawód ………………….………………………….………………………………. 
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II. Realizacja Indywidualnego Programu Wsparcia1 

                                                            
1 Wypełnia uczeń/rodzic/opiekun prawny 

1. Dotychczas zrealizowane cele edukacyjne ucznia, które wynikają z Indywidualnego Programu 

Wsparcia 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

Realizowane poprzez (należy wybrać działanie/działania, jakie zostały podjęte):  

1) uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych/ kursach/szkoleniach/ warsztatach (w tym: zawodowych oraz 

rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne tj. umiejętności matematyczno-

przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności w zakresie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych (TIK), umiejętności uczenia się, rozumienia, umiejętności pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, 

kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości); 

2) zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (w tym podręczników, książek, atlasów, czasopism 

naukowych, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, zeszytów, przyborów do pisania, plecaków itp.); 

3) zakup sprzętu komputerowego (w tym laptopa, komputera stacjonarnego, drukarki, skanera, 

oprogramowania komputerowego, programów edukacyjnych itp.),   

4) inne (należy wskazać jakie): 

....................................................................................................................................................................... 

czego rezultatem jest (należy wybrać): 

1) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach; 

2) uzyskanie certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia; 

3) utrzymanie dotychczasowej oceny lub jej podniesienie; 

4) przygotowanie projektu, zadania itp.); 

5) przygotowanie/opracowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat, w tym prezentacji 

podsumowującej realizację projektu (zadaniowego, badawczego, naukowego, edukacyjnego, itp.); 

6) przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat; 

7) inne (należy wskazać jakie): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

Nabycie kompetencji przez ucznia w wyniku udzielenia stypendium zostało weryfikowane na podstawie: 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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Opierając się na Indywidualnym Programie Wsparcia należy wskazać m.in. w jakim stopniu wydatki, które zostały 

poniesione w ramach przyznanego stypendium pomogły w realizacji zamierzonych celów edukacyjnych i 

przyczyniły się do sukcesów ucznia. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

.............................................................................. 

Czytelny podpis uczestnika projektu 

 

 

 

 

 

Realizacja tak zdefiniowanego celu wymagała poniesienia wydatków z następujących grup kosztów:  

1) opłacanie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych/ kursach/szkoleniach/ warsztatach mających na celu 

rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw 

/umiejętności (w tym: umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się 

językami obcymi, umiejętności w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK), 

umiejętności uczenia się, rozumienia, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, 

rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości); 

2) zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (w tym podręczników, książek, atlasów, czasopism 

naukowych, sprzętu laboratoryjnego i optycznego, zeszytów, przyborów do pisania, plecaków itp.); 

3) zakup sprzętu komputerowego (w tym laptopa, komputera stacjonarnego, drukarki, skanera, 

oprogramowania komputerowego, programów edukacyjnych itp.),  

4) inne koszty (należy wskazać jakie): 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

........................... 

Data 

 

 

 

 

......................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna osoby 

ubiegającej się o stypendium, które należy wypełnić 

drukowanymi literami 

 

 

 

 

………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna osoby ubiegającej się  

o stypendium 
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III. Ocena przedłożonego sprawozdania2 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

V. Zatwierdzenie sprawozdania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Wypełnia Opiekun Stypendysty: nauczyciel/ wychowawca / pedagog szkolny 

 

 

 

 

.......................... 

Data 

 

 

 

 

.................................................................. 

Podpis Opiekuna Stypendysty 

 

 

 

 

................................... 

Pieczątka Szkoły 

 

 

 

 

.......................... 

Data 

 

 

 

 

.................................................................. 

Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

................................... 

Pieczątka Szkoły 


